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Segunda fase
contra aftosa

Oito em cada dez brasileiros de 16 a 34 anos fogem
dequalquerdiscussãosobreotemanasredessociais.
Motivo:nãoqueremcorreroriscodeseremjulgados,
“agredidos” virtualmente ou boicotados na web. Si-
lêncioda“moçada”sinalizaaospartidosqueestápas-
sando da hora de cativar esse público.PÁGINA 4

Nova etapa da campanha anual já está aberta em
Minas. Produtores rurais têm até 30 de novembro
paraimunizar bovinosebubalinos,dezeroa 24me-
ses, contra a doença. A expectativa é a de que cerca
de10milhõesdeanimaissejamvacinadosemtodoo
Estado. Comprovaçãodeaplicação dadose deveser
enviadaaoIMAaté10dedezembro.PÁGINA5

Jovens fora do
debate político

Uma das manifestações culturais mais tradicio-
nais em Minas deverá receber o título de patrimô-
niocultural eimaterialmineiro.Medidaajudaa va-
lorizar ainda mais os grupos que representam a
identidadedoEstadoeadestinarrecursosparapre-
servação da arte. MOC conta com catopês e cabocli-
nhos como representantes.PÁGINA 6

MunicípionãoacatadeterminaçãodoEstadoedeso-
briga alunos da rede estadual de ensino de retornar às
escolas. Governo mineiro havia definido pelo modelo

presencial valendo a partir da última quarta-feira, o
que deixou pais apreensivos e profissionais da educa-
ção indignados. Parecer da prefeitura afirma não ha-

ver impedimento para retomada integral na rede esta-
dual, mas ser proibida a obrigatoriedade aos que não
desejarem voltar ao sistema presencial.PÁGINA 3

Congado será
elevado a
patrimônio

MOC barra imposição de
volta presencial às aulas
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PEDRO SOUZA/ATLÉTICO

MULTA–Produtor que nãovacinar os animais estará sujeito amulta deR$98,60 por cabeça

u COLUNAS

PÁGINA 9

Alonso e Zárate defendem

invencibilidades no clássico

deste domingo entre

Atlético e América

IMA/DIVULGAÇÃO

SECULT/DIVULGAÇÃO

QUEM VENCE
A BATALHA?



NO CHÃO, NO CÉU
O que se ouve entre portas dos executivos, com a
retomada forte do setor blindado pela Anac, é
trecho de música com a expectativa do alto cai-
xa: “vem chegando o verão...”

CIRO BRABO...
Ciro Gomes acordou com a pá virada na quinta-
feira. E ameaça desistir da disputa ao Planalto.
Cita a votação do PDT a favor da PEC dos
Precatórios, como argumento.

...SEM PALANQUE
Mas o que o irritou foi a articulação de Lula com
Rodrigo Neves (PDT), ex-petista e ex-prefeito de
Niterói, para ele se candidatar ao governo com
apoio do PT.

MANOBRISTA
Aliado de primeira hora do presidente Jair Bolso-
naro, o presidente da Câmara dos Deputados, Ar-
thur Lira (Progressistas-AL), tem lançado mão de
manobras para acelerar e garantir a aprovação
de projetos de interesse do governo. Na discus-
são da reforma administrativa, em setembro, Li-
ra conduziu pessoalmente mudanças entre os in-
tegrantes da Comissão Especial e garantiu os vo-
tos necessários (28 a18).

CASUÍSMO
Para aprovar a PEC dos Precatórios, o manobrista
Lira mudou o regimento da Casa e permitiu o voto
remoto de parlamentares que estão na Cúpula do
Clima, a COP26, na Escócia. O texto obteve 312
votos contra 144 no primeiro turno da votação.
Dias atrás, indagado se permitiria o voto remoto,
Lira negou com veemência e citou “casuísmo”.

“ROTO E ESFARRAPADO”
Emevento do Sindicato das Empresasde Contabi-
lidade de São Paulo (Sescon/SP) na quinta-feira, o

ex-presidente Michel Temer comentou que o país
passa por fase de descrença nas autoridades, mas
reforçou a necessidade de paz e otimismo. Acredi-
te, “cuspiu no prato em que comeu”: Temer disse
que o sistema presidencialista é roto e esfarrapa-
do e defendeu um semipresidencialismo.

TETO É IMPORTANTE
Temer defendeu ainda o teto de gastos, que na
sua visão é muito importante para não causar
um desequilíbrio nas contas públicas. “Hoje se
fala em eliminar o teto de gastos. Eu acho um
absurdo, porque ele dá credibilidade interna e
internacional”, comentou.

UM CHEGA-PRA-LÁ
O repúdio da Associação e Sindicato dos Diplo-
matas Brasileiros à PEC que autoriza políticos
ocuparem vagas em embaixadas já chegou ao ga-
binete do autor, o senador Davi Alcolumbre
(DEM-AP). No ofício, os diplomatas argumentam
que as negociações costumam ser de grande com-
plexidade e longa maturação, “o que exige corpo
de profissionais altamente especializado”. Não é
o caso dos colegas do senador.

BUCHINHA-DO-NORTE
Cabacinha, abobrinha-do-norte, purga ou buchi-
nha-do-norte é uma planta medicinal muito usa-
da no tratamento de sinusites e rinites, porque
tem ação expectorante e antisséptica. O medica-
mento Luffa Operculata, com o princípio ativo
da planta, pode entrar na lista do SUS. É o que
propõe o deputado Hildo Rocha no PL 492/21.

GOLPE NO WHATS
UmanovaondadegolpesviaWhatsApp.Criminosos
usam fotos de seus contatos, com chips diferentes,
avisam que trocaram de aparelho por emergência e
pedem dinheiro em PIX ou TED. A Coluna tem qua-
tro casos que ocorreram em Niterói, Brasília e BH.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

reportagem@colunaesplanada.com.br

LEANDRO MAZZINI

A vacinação contra a Covid-19, que esvaziou hos-
pitais e trouxe mais tranquilidade para a popula-
ção mundial, ainda não foi capaz de tirar de cena
um acessório primordial nessa guerra: a máscara.
Apesar dos balanços indicarem uma queda no nú-
mero de infectados e uma retração maior ainda na
hospitalização dos doentes, os especialistas são
quase unânimes em afirmar que a máscara fica.

Diminui-se o isolamento, aumenta a flexibiliza-
ção, bares e comércio agitam novamente a vida
noturna das cidades, estudantes voltam às aulas.
Mas a máscara continua companheira insepará-
vel de quem quer distância do vírus.

Antes uma ilustre desconhecida de 99% da popu-
lação, hoje a máscara se tornou mais do que acessó-
rio, mais do que “barreira imunológica”, mais do
que arma: verdadeiramente um membro da famí-
lia. É ela que nos acompanha ao shopping, vai com
conosco em confraternizações, ao médico, à acade-
mia. Fiel, nos acompanha até mesmo no trabalho.
Na alegria e na tristeza,
como nos casamentos...

Ganhou notoriedade no
mundo da moda, po ser
umaquasemutante,umaca-
maleoa, diriam alguns, pe-
los vários estilos, cores, es-
tampas,materiaisdiversos...

Paratodososgostosepa-
ra todos os bolsos, sempre
existirá uma máscara à es-
pera. Além de amiga de to-
das as horas, de ferramen-
taeficazcontraumvírusle-
tal, esse simples acessório
fez muito mais por muita
gente.

Quandomuitos se viram
sememprego,elaajudoufa-
mílias e mais famílias a le-
varem o sustento para ca-
sa. Sim, a confecção das
máscaras movimentou a
economiaetornou-sefontederendaparamuitagente.

Forma de amor, já que quem usa a máscara de-
monstra respeito pelo outro e por si mesmo, ela vai
deixar saudades e um sentimento de gratidão. No
entanto, é notório que, apesar do “querer bem”, to-
dos aguardam ansiosos por sua partida. Não por
ela, óbvio. Mas porque se ela já pode partir, signifi-
ca que a vida de fato pode voltar à normalidade.

Mas até que sua hora chegue, usá-la continua
sendo uma forma eficaz de salvar vidas.

EDITORIAL

ComWalmor Parente e Equipe DF, SP e Nordeste

Assalto Air
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Mas a máscara

continua

A população assiste de mãos atadas ao assalto das companhias aéreas, com a complacência da Agência
Nacional de Aviação Civil (Anac). Os aviões continuam lotados, com passageiros ombro-a-ombro, e não
servem mais lanches – um simples copo d’água só aparece se o passageiro pedir. Mesmo com ajuda bilio-
nária da União, não houve redução de preços das passagens e, o pior, a maioria dos voos está mais longa –
com aviões “paradores” em duas a quatro escalas até o destino, em viagens que variam de cinco a até
inacreditáveis 19 ou 23 horas. As empresas surpreendem os clientes com alterações de voos – há casos de
trechos diretos que se transformam em escalas – e o reembolso para desistência é um presente para as
aéreas: têm até 12 meses para te pagar.

Salva-vidas
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PRETO NO

BRANCO
Volta à escola

é facultativa

MEDO -Guilherme autorizou a volta dos filhos às

salas de aula confiando na aplicação das regras

sanitárias: Alexandra conta que queriamuito o

retorno, pois não estava aprendendo

Montes Claros

MárciaVieira

Repórter

Montes Claros derru-
bou a obrigatoriedade
deosalunosdaredeesta-
dual voltarem às aulas
presenciais. A determi-
nação de que 100% dos
estudantes deveriam re-
tornaràsescolasdesdea
última quarta-feira foi
colocada pelo Estado.
Noentanto,omunicípio
se posicionou contrário
à nova regra e tornou a
presença facultativa.

Segundo o parecer da
prefeitura,nãoexisteim-
pedimento para o retor-
nointegralàsaulasdare-
depúblicaestadual,mas
é proibida a obrigatorie-
dadeaosalunosquenão
desejarem voltar ao sis-
tema presencial.

Ainda de acordo com
a decisão do município,
o Estado terá que dispo-
nibilizar as aulas remo-
tas para os alunos que
optarem pelo sistema
híbrido.

De acordo com o pro-
curador Municipal,
Otávio Rocha, “as esco-
las estaduais podem ter
a volta de 100% dos alu-
nos, mas, para aqueles
que não desejarem o re-
torno, deverá ser dispo-
nibilizada a opção do
ensino remoto”.

A decisão municipal
está respaldada pelo ar-
tigo3ºdoDecretoMuni-
cipal nº 4169, que deter-
minaadisponibilização
de material didático es-
pecífico com o conteú-
do ministrado em sala
de aula para os alunos
que não retornarem
presencialmente.

Adecisãoatendeaode-
sejo de alguns pais, ain-
da inseguros em enviar
os filhos para as escolas,
edeprofissionaisdaedu-
cação, que questionam
a determinação do go-
verno de Minas.

C o o r d e n a d o re m

Montes Claros do Sindica-
to Único dos Trabalhado-
resemEducação(Sind-Ute/
MG), Geraldo Costa diz que
aentidadeestáquestionan-
do o governo sobre este re-
torno,umavezqueboapar-
te dos estudantes ainda
nãotomou nema primeira
dosedavacina contra aCo-
vid. “Ano letivo se recupe-
ra. Vidas, não”, pontua.

AUSÊNCIAS

Nesta semana, quando
começoua valer a determi-
nação do retorno, muitas
escolas estaduais ficaram
com as salas de aula vazias
ou com poucos alunos.

O pintor e educador Gui-
lhermeFredericoNerySizi-
lio é pai de dois alunos ma-
triculados na rede esta-
dual. Ambos retornaram à
escola logo que o ensino
presencial foi autorizado,
mas mais pela vontade dos
filhos do que dele mesmo.

“Eles voltaram logo
quando foi liberado. Na
época, só iam de três a seis
alunos. Agora que liberou
100%, fico apreensivo. Te-
nho uma filha de 14 anos,
que já tomou a primeira
dose, e um menino de 8,
que ainda não foi vacina-
do”, conta Guilherme.

Eleafirmaqueoqueodei-
xa mais tranquilo é o fato
de os funcionários da esco-
laClóvisSalgado,ondeosfi-
lhosestudam,estarembem
preparados para recebê-
los. “Mas me preocupo por-
que não sei se os familiares
das outras crianças têm to-
dos os cuidados como te-
mos aqui em casa”, diz.

A filha, Alexandra Ro-
drigues Sizilio, por sua
vez, comemora o retorno
presencial. “Estou bem
tranquila. As aulas remo-
tas não estavam me in-
centivando muito a fazer
as atividades. Não conse-
guia aprender. Com o pre-
sencial estou mais à von-
tade para esclarecer mi-
nhas dúvidas em relação
às matérias”, explica.

Montes Claros derruba obrigatoriedade de
retorno presencial nas escolas estaduais

Paraoempresariado, tempoédinheiro.Paraaclasse
política, tempo é voto. Diante de tal fato, percebemos
quemuitos candidatos que tentamoprimeiro ou novo
vooestãocaminhandonacontramãodacartilhasobre
osprocedimentos em cada fase da campanha. Por ini-
ciativa própria, ou orientação de terceiros, estes gas-
tampartedotempocomeleitor,entidadesesegmentos
quenãofazempartedoseupúblicoe,consequentemen-
te, não têmmotivosparaacompanhá-lonoprocesso.

Direção do PDT
DepoisdaextinçãodacomissãoprovisóriaemMon-

tesClaros, oPDTdecidiu realizar, napróximaquinta-
feira (11), convenção para eleger o diretório munici-
pal.AinformaçãoéadequeodeputadoCarlosPimen-
taretornaráàdireçãodaagremiação.Aesterespeito,
vale salientar que, na prática, a indicação da direto-
ria,sejadascomissõesprovisóriasoudiretóriosmuni-
cipais, não tem nenhum efeito prático, já que são os
própriosparlamentares regionais, ligadosaosparti-
dos,quedecidem.Aliás,alguémconhecealgumparti-
doquenão temdono?

Valence
AempresadoGrupoValence,queestácomemoran-

do 15 anos de existência e possui oito unidades no
país,estáampliandosuarepresentatividadeemMon-
tesClaros,comainauguraçãodaconcessionáriados
produtos e serviçosMassey Ferguson. A ValençaMá-
quinastambémrepresentaosprodutos JCB.Valeres-
saltar que fazem parte do grupo a concessionária
JeepValence,autorizadaCJDR(Chrysler,Jeep,Dodgee
Ram), e a Royal Enfield BH, marca de motocicletas
maisantigaemproduçãocontínua.

Eleição na OAB
Na noite desta quinta-feira a chapa “Pelo Bem da

Ordem”reuniuváriosadvogadosparao lançamento
dacandidaturadeHebertAlcântaraeGracietePrioto,
respectivamente àpresidência e vice-presidência da
OrdemdosAdvogadosdoBrasil subseçãodeMontes
Claros.Aeleiçãoestámarcadaparaopróximodia25,
das9hàs17h.ValesalientarqueHebertéoatualvice-
presidentedaentidade.

Concorrendo a promoção
Em coluna anterior citamos os atuais majores da

Polícia Militar, lotados no Norte deMinas, que estão
aptos a serempromovidosno final doanoàpatente
de tenente-coronel. Na relação, esquecemosdecitar
omajor Alkimin (subcomandante do 51º BPM em Ja-
nuária) e omajor Fernandes (comandanteda 13ªCia
IndependenteemSãoFrancisco).

Vagas na PMMG
Namovimentaçãoqueaconteceránopróximomês

na Polícia Militar de Minas, com a promoção de ofi-
ciais, quatro mudanças são dadas como certas no
NortedeMinas.Équeentrarãoparaoquadrodareser-
va(aposentadoria)oscomandantescoronelWander-
lucio Ferraz (comandanteda 11ªRPM), tenente-coro-
nel Leal (11ª Cia Especializada), tenente-coronel Car-
los (2ªCia Independente, emTaiobeiras) eo tenente-
coronelAdriano, chefedoEstado-Maior.

Onde está o voto

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

ARQUIVO PESSOAL

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

Em nota, a Secretaria de Estado da
Educação informou que, em
Montes Claros, “a rede estadual de
ensino irá adotar o novo protocolo
sanitário de acordo com a
deliberação da Secretaria de
Estado de Saúde, com o retorno
integral dos estudantes, sem
alternância de semanas e
exigência de distanciamento entre
os estudantes nos ambientes da
escola. Contudo, de acordo com a
determinação municipal, as
atividades presenciais serão
facultativas aos alunos e suas
famílias”
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Fugindodas‘tretas’
Política

Commedo de serem cancelados nas redes, jovens evitam debate políticou

João Sampaio

Do Hoje em Dia

O jovem brasileiro,
apesar da forte presen-
ça nas redes sociais,
consideraodebatepolí-
ticoatualagressivoein-
tolerante, a ponto de le-
var a maioria deles
(83%) a não comentar
sobre o tema em seus
perfis. Para 59%, o me-
dodeserjulgado,cance-
lado ou tratado de for-
ma agressiva justifica a
opção pelo silêncio.

Os dados estão em
uma pesquisa realiza-
dapeloIpec(antigoIbo-
pe) junto a 1.008 jovens
de 16 a 34 anos entre 18
e 21 de setembro e apre-
sentada à imprensa
nesta semana. A faixa
da pesquisa representa
um contingente total
de 58 milhões de votos.

De acordo com o estu-
do,queprocurouidentifi-
car as percepções sobre
questões políticas e so-
ciaisdessepúblico,ocom-
bateàfomeeàpobreza,a
geração de empregos e a
preservaçãodomeioam-
biente são os valores so-
ciais considerados mais
importantesna atualida-
de e poderão estar entre
os principais fatores pa-
ra definição do voto dos
jovens nas eleições presi-
denciais de 2022.

Apesar de correr dos
debatespúblicosnasre-
des sociais, a maioria
dos jovens está dispos-
ta a participar da vida
política, mostra o estu-
do. Na faixa etária de
16 a 18 anos, cujo voto é
facultativo,82%dosen-
trevistados disseram
que vão tirar o título de
eleitor para votar nas
próximas eleições.

Quando pergunta-
dos sobre o motivo,
29% dizem que o mo-
mento político preocu-
pante exige isso; 28%
querem exercer seu di-
reito de voto e 25% afir-
mam que os jovens de-
vem participar da vida
política. Esse contin-
gente representa cerca
de 5 milhões de votos.

Oestudofoiencomenda-
do pelo movimento cívico
global Avaaz e pela Funda-
ção Tide Setubal.

CULTURA DO

CANCELAMENTO

“Osjovensbrasileirosque-
remvotar e participar davi-
dapolítica,masaculturado
cancelamento e os debates
agressivos que permeiam o
ecossistema político os es-
tão afastando. Se não trou-
xermos os jovens de volta
aocentrododebatepolítico,
corremos o risco de perdê-
los ou para a radicalização
ou para a apatia”, avalia
Marcio Black, coordenador
do programa de Democra-
cia e Cidadania Ativa da
Fundação Tide Setubal.

MILITÂNCIA

PARTIDÁRIA

Nos partidos, a pesquisa
foi recebida com atenção,
jáquesinalizaumcertodis-
tanciamento dos jovens da
militância tradicional. Pa-
raJúliaMoreira,coordena-
dora da Juventude Socia-
lista do PDT-MG, o levan-
tamento serve como um
alerta, pois aponta a ne-
cessidade de os partidos
se abrirem melhor para
acolher a juventude.

“É preciso pensar a parti-
cipação do jovem na políti-
ca e no processo eleitoral,
dando oportunidade de
acesso, o que inclusive, é
uma tarefa de todos nós”,
diz ela. “Os jovens se sen-
temrepresentadosquando
encontram representantes
alinhados com suas ideias
e, mais ainda, quando con-
seguem fazer parte desses
movimentos de transfor-
mação”, complementa.

NoPSDBJovem,aleitura
é que a pesquisa indica al-
guns caminhos que os par-
tidos precisam se antenar.
“Como uma força de cen-
tro,foradoradicalismo,en-
tendemosessapesquisaco-
mo algo muito positivo, já
que mostraque ojovem es-
tá buscando uma solução
equilibrada, que abrace
pautas econômicas e so-
ciaissemextremismo”,pre-
ga Wellington Mucuri, um
dos coordenadores da Ju-
ventude do PSDB-MG.

De acordo com o estudo, o combate
à fome e à pobreza, a geração de
empregos e a preservação do meio
ambiente são os valores sociais
considerados mais importantes
na atualidade pelos jovens

EDITORIA
DE ARTEA cabeça do jovem

PERCEPÇÕES SOBRE QUESTÕES POLÍTICAS E SOCIAIS DA JUVENTUDE BRASILEIRA

62

QUAL DESSES VALORES SOCIAIS VOCÊ CONSIDERA MAIS IMPORTANTE?
E EM SEGUNDO LUGAR?
E EM TERCEIRO LUGAR?

Combate à fome e à pobreza

Combate à corrupção

Um país com economia forte e que gere empregos

Combate ao preconceito

Preservação da Amazônia e do meio ambiente

Acesso à Educação gratuita e de qualidade para todos

Acesso à Saúde gratuita e de qualidade para todos

35
33

29
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19
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SE A ELEIÇÃO PARA 
PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA FOSSE 
HOJE E HOUVESSE 
UM SEGUNDO 
TURNO ENTRE JAIR 
BOLSONARO E 
OUTRO CANDIDATO, 
EM QUEM VOCÊ 
VOTARIA?

Dados Técnicos

Instituto: Ipec
Entrevistados: 1.008 
jovens com idade entre 
16 e 34 anos
Data do levantamento: 
18 a 21 de setembro
Metodologia: 
questionários aplicados 
presencialmente por 
equipe de entrevistadores
Margem de erro: 3% 
para mais ou para menos
Nível de con7ança: 95%

VOTARIA EM
JAIR BOLSONARO

VOTARIA NO 
OUTRO CANDIDATO,

INDEPENDENTEMENTE 
DE QUEM FOSSE

VOTARIA NO
OUTRO CANDIDATO,
DESDE QUE NÃO 
FOSSE O LULA

NÃO VOTARIA EM
NINGUÉM/NENHUM/
VOTARIA EM BRANCO/
ANULARIA O VOTO

NS/NR

24
45

10 17 4

OUTRAS DESCOBERTAS QUE SE DESTACAM

69%

66%

83%

80%

58%

consideram que a 
direita é intolerante 
e agressiva

pensam o mesmo 
sobre a esquerda

acreditam que o debate 
político nas mídias sociais 
é agressivo ou intolerante

consideram o debate 
político como um todo, 
agressivo ou intolerante

acham que a divisão 
entre direita e esquerda 
não faz sentido
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Novo round contra aftosa

Agronegócio

Da Redação*

Produtoresrurais
mineiros já podem va-
cinar o rebanho de bo-
vinos e bubalinos con-
tra a febre aftosa. A se-
gunda etapa anual da
campanha segue até
30denovembro.

Deverãoserimuniza-
dos bovinos e bubali-
noscomidadedezeroa
24 meses. A expectati-
vaéadequecercade10
milhõesde animais se-
jam vacinados em to-
dooEstado.

A campanha é reali-
zada para preservar a
s a n i d a d e d o s r e b a -
nhos e manter a doen-
çaforadoEstado.Afis-
calizaçãodetodoopro-
cesso é feita pelo Insti-
tuto Mineiro de Agro-
pecuária(IMA).

O p r o d u t o r p o d e
comprovar a vacina-
ção dos animais usan-
do o formato eletrôni-
codedeclaraçãodispo-
nívelnositewww.ima.
mg.gov.br ou, caso te-
nhacadastro,acessan-
do o Portal de Serviços
doProdutor.

Outraopçãoseráoen-
viodadeclaraçãoparao
e-maildaunidadedo
IMAresponsávelpelaju-
risdiçãodomunicípio.
Oe-maildecadaunida-
depodeserencontrado
nositeacima.

Asdeclaraçõestam-
bémpodemserrealiza-
daspeloprodutordefor-
mapresencialnospos-
tosde atendimentoe
conveniadosoupresen-
cialmentenosescritó-
riosdoIMA,observan-
doas medidasdesegu-
rançaparaCovid-19.

Oprazoparacompro-
var a vacinação termi-

naem10dedezembro.Pa-
ra facilitar a localização
dapropriedade, o IMA re-
comenda o envio do Ca-
dastramentoAmbiental
Rural (CAR) no momento
dadeclaração.

O produtor que não va-
cinarosanimaisestarásu-
jeito a multa de 25 Unida-
des Fiscais do Estado de
Minas Gerais (Ufemgs)
poranimal,oequivalente
aR$98,60porcabeça.

A declaração devacina-
çãotambéméobrigatória
e o produtor que não o fi-
zeratéoprazoprevistopo-
derá receber multa de 5
Ufemgs, o equivalente a
R$19,72porcabeça.

PARCERIA
A parceria com os pro-

dutores é fundamental
para que o Estado conti-
nuelivredafebreaftosa.

“Contamos,maisuma
vez,comoapoioeadedica-
çãodos elosda cadeia pro-
dutivaparaqueonossoEs-
tadoalcanceoíndicedeva-
cinação esperado. Peço o
apoio dos produtores ru-
rais mineiros, pois a vaci-
nação é essencial para
manter o rebanho de Mi-
nassadioelivredefocosda
doença.Émuitoimportan-
te cumprirmos o calendá-
rio oficial da vacinação”,
destaca o diretor-geral do
IMA,ThalesFernandes.

A primeira etapa da
campanha realizada es-
teanoatingiuoíndicede
97,6%debovinosebuba-
linos vacinados contra a
febre aftosa. Cerca de
355 mil produtores ru-
raisimunizaramaproxi-
madamente 24 milhões
d e a n i m a i s n o s r e b a -
nhos mineiros.

SAÚDE DO REBANHO
O fiscal do IMA Nata-

nael Lamas lembra que a
vacinaçãomantémasaú-
de do rebanho e o reco-
nhecimento internacio-
nal de zona livre com va-
cinação, obtido pelo Es-
tado junto à Organiza-
ção Mundial de Saúde
Animal (OIE).

“Este status favorece o
agronegócio e o acesso a
mercadosinternacio-
nais,contribuindodefor-
ma significativa para o
Produto Interno Bruto
(PIB)mineiro”,destaca.

Ele alerta para que se-
jamrealizadososprocedi-
mentos corretos de vaci-
naçãoquegarantemeficá-
cianaimunizaçãodosani-
mais.“Avacinade2mlde-
ve ser adquirida em esta-
belecimentocredencia-
doparaarevendadavaci-
na e deve ser conservada
em temperatura entre 2 e
8 graus centígrados, do
momento da compra até
a vacinação dos animais.
Recomenda-setambém
programaraaplicaçãopa-
ra os horários mais fres-
cosdodia”,orienta.

A DOENÇA
Afebreaftosaécausada

por um vírus, altamente
contagioso e que pode ge-
rargrandesprejuízoseco-
nômicosparaosproduto-
res, pois afeta o comércio
internacional.

“A doença é transmiti-
da pela saliva, aftas, leite,
sêmen, urina e fezes dos
animais doentes, e tam-
bémpelaágua,ar,objetos
e ambientes contamina-
dos. Uma vez doente, o
animal pode apresentar
febre, aftas na boca, le-
sões nas tetas e entre as
unhas”,alerta.
*Com Agência Minas

PROTEÇÃO-Expectativa é a de que cerca de 10milhões de animais sejamvacinados em todo oEstado

Devem ser imunizados bovinos e bubalinos de zero a 24 mesesu

IMA/DIVULGAÇÃO

97%
dos bovinos e bubalinos

foram vacinados contra a aftosa
na primeira etapa da campanha realizada

no primeiro semestre deste ano
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Mineiridade em alta
Congado será transformado em patrimônio cultural e imaterial mineiro

Cultura

u

Da Redação*

Umas das manifesta-
ções culturais mais tra-
dicionais em Minas, o
Congado será transfor-
mado em patrimônio
cultural e imaterial mi-
neiro. O anúncio foi fei-
to pelo secretário de Es-
tado de Cultura e Turis-
mo (Secult), Leônidas
Oliveira, durante apre-
sentação de um desses
grupos em Teófilo Oto-
ni, no Vale do Mucuri.

Os congadeiros parti-
ciparamdaFestadoRo-
sário na cidade, com
Missa Conga em honra
a Nossa Senhora do Ro-
sário e Encontro da
Guarda. O evento foi o
primeiro em Minas de
forma presencial após
o início da pandemia.

“Tenho um carinho,
respeito, devoção e afeto
grandepelaNossaSenho-
ra do Rosário. Temos o

Descentra Cultura, que está
na Assembleia, e vai permi-
tirque os congadeirosecon-
gadeiras, povo das comuni-
dades tradicionais, possam
acessar os recursos sem fa-
zer projetos. Apenas com o
credenciamento, pois o rei-
nado, ele é o projeto. As pes-
soas são o projeto vivo, en-
tãoéamanutençãodacultu-
ra”, disse o secretário.

Segundo ele, o objetivo
na Secult é de descentrali-
zação dos investimentos,
“levando aos municípios
essaculturaviva,queman-
tém vivas as nossas tradi-
ções, nossa mineiridade,
que vem de encontro a
uma coisa maior no Esta-
do, que é proporcionar a
coesão social”.

Os grupos do reinado, do
congo, afirma Leônidas,
têmumafunçãoimportan-
te de coesão social.

CADASTRAMENTO

Outra ação importante

no Estado é o cadastra-
mento das manifestações
afro-mineiras,paraquees-
sas atividades possam ser
inseridas em políticas pú-
blicas voltadas para a cul-
tura no Estado.

O cadastro será realiza-
do pelo Instituto Estadual
do Patrimônio Histórico e
Artístico de Minas Gerais
(Iepha-MG). A iniciativa
foi apresentada durante o
1˚ Encontro Estadual de
Afro-mineiridade, realiza-
do no Grande Teatro Ce-
mig Palácio das Artes, em

Belo Horizonte.
No palco, foi possível

conferir dez apresenta-
ções artísticas e gratuitas
de grupos de Congado, Ca-
poeira, Terreiros, Samba,
BatuqueeHipHop,dentre
outros, de diferentes re-
giões de Minas.

O encontro também in-
tegra as ações do Plano
Descentra Cultura Mi-
nas Gerais. O secretário-
geral do Governo de Mi-
n a s G e r a i s , M a t e u s
Simões, lembra que o
Congado é uma das mais

legítimas representações
da afro-mineiridade.

“Seja na região dos Va-
les, no Nordeste, no Norte,
no Triângulo Mineiro, na
Zona da Mata, no Sul de
Minas, vamos encontrar a
tradição presente em todo
o Estado. O Congado é
umamanifestaçãoreligio-
sa e, de alguma forma, um
espetáculocultural. Eleé a
essência do que é ser mi-
neiro”, afirma.

VOZ E VEZ

“Como artista, me emo-
ciono e sei da importância
edosinalqueestamospas-
sando para a sociedade ao
receber esse evento em
um dos principais palcos
do país. Estamos abrindo
essa conversa para dar
voz e vez, para criarmos
uma agenda de oportuni-
dades,discutirpossibilida-
des, inserir a afro-mineiri-
dade nas políticas públi-
cas de cultura e reconhe-

cer a importância dela”,
disse o subsecretário de
Cultura da Secult, Maurí-
cio Canguçu.

O idealizador do encon-
tro, Adriano Maximiano
da Silva, titular da cadeira
de Culturas Afro-brasilei-
ras do Conselho Estadual
de Política Cultural (Con-
sec),enfatizaarepresenta-
ção da ancestralidade no
maior palco de Minas.

O cantor e compositor
Nego Moura, que se apre-
sentou no Palácio das Ar-
tes, afirma que o encon-
tro chancela a importân-
cia da presença negra na
cultura.

“Os negros devem ocu-
par seus lugares por direi-
to, pois o Brasil é um país
miscigenado,ondeamaio-
ria da população é negra,
masaindasofrecomopre-
conceito, como as reli-
giões de matrizes africa-
nas sofrem”, frisa.

*Com Agência Minas

“Seja na região dos Vales, no
Nordeste, no Norte, no Triângulo
Mineiro, na Zona da Mata, no Sul de
Minas, vamos encontrar a tradição
presente em todo o Estado. O Congado
é a essência do que é ser mineiro”

Mateus Simões

Secretário-geral do Governo de Minas

NOSHOLOFOTES-Manifestaçõesafro-mineiras serãocadastradaspelo Iephaparaquepossamser inseridas empolíticaspúblicasvoltadaspara aculturanoEstado

SECULT/DIVULGAÇÃO
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Hoje eu terminei de ler o belíssimo livro de
estórias a “Estrelinha de Chinelo”, obra da nos-
sa confreira Maria Ruth das Graças Veloso Pin-
to. Um livro bem gostoso de se ler. Esta é, certa-
mente, a obra literária infantojuvenil do mo-
mento atual na nossa literatura. Esse volume
de 120 páginas, despretensioso e simples, im-
presso com o selo da Editora Unimontes, repre-
senta lídimo esforço de sua autora no sentido
puro e elevado de valorizar a nossa literatura
infantojuvenil em todos os seus segmentos.
MontesClarosvaide“ventoempopa”naprodu-

ção de livros e similares, principalmente de li-
vros para os leitores jovens. A obra “Estrelinha
de Chinelo” é a comovente história da inocente
meninaMarieLouise.Noseuprefácio, aacadêmi-
ca ThaiseMaria Dias nos informaque nos limites
dascoisas impossíveis estaobraéumaverdadei-
ra caixinha de joias para as nossas bibliotecas.
Disse-nos, ainda, que “felizmente, há sempre al-
guém como Marie Louise, personagem vivaz do
livro ‘Estrelinha de Chinelo’, que busca ver com
osolhos de alguémque enxerga comocoração a
condição humana”.
É por isso que, ao pessimismo dos desanima-

dos, oudos esnobes, preferimosootimismocon-
tidoem“EstrelinhadeChinelo”, coma jovemsim-
pática e inocente Marie Louise. E, também, ao
refúgiodosegoístaspreferimosocompanheiris-
mo responsável, sério e aventureiro, ainda que
noverdor dos tempos, do jovemesonhador Iaco.

Ora, prezado leitor, é preciso não encontrar de-
feitos onde não há defeitos para serem encontra-
dos. Por um lado, é necessário que afastemos de
vez essa ingrata e atormentadora descrença do
imaginário contidonos livros infantis. Pois, é pre-
cisomergulhar na ideia daescritora Ruth dasGra-
ças (Maria Ruth das Graças Veloso Pinto) e viver,
conviver, reviver as empolgantes histórias da ca-
rochinha, fato este que era tão comum nos nos-
sos tempos de menino das traquinagens.
Por outro lado, as belíssimas e vivas ilustrações

de “Estrelinha de Chinelo” nos transportam, com
enorme delicadeza, para o mundo do faz de con-
ta. Os traços contidos na capa criam expectativas
e aguçam curiosidades na certeza do sentimento
e do belo.
Para a acadêmica Ruth das Graças é muito tris-

te ser triste! Partindo deste princípio é que ela
cria história e estórias para os mais pequeninos
e, também, para nós idosos. Sabemos bem que a
autora sempre se coloca no papel de uma criança
sonhadora e responsável, contando em seus li-
vros as aventuras do ponto de vista de umpeque-
no devaneador de sentimentos, aqueles que não
compreendemas atitudes inadequadas dos adul-
tos. Para isso, ela utilizou a inocência, a meiguice
e a persistência de sua personagem para escre-
ver as suas memórias e finalizou: “fechou Maria
Louise o caderno onde registrava a sua história.
Os olhos marejados de lágrimas denunciavam a
afeição que havia brotado nela ao escrevê-la.

Uma coisa era certa. Os ideais de Marie Louise
eram recompor o seu planeta, poderiam não ter
êxito, mas poderiam sim, contribuir para renovar
o nosso, pois sentia que, um dia, publicariam sim
esta história, e tinha ainda a esperança de ver
luzes faiscaremnasmentes e nos corações de tan-
tos, que como ela Marie Louise, são também eter-
nos construtores de pessoas, muito mais que das
coisas”.
Assim, dizia o poeta Jorge de Lima que: era um

dia uma princesa que vivia num castelo, que pos-
suía um vestido com os peixinhos do mar. Entrou
na perna dum pato e saiu na perna dum pinto, a
Ruth das Graças me mandou que vos contasse
mais cinco. Parabéns Ruth das Graças Pinto!

A Estrelinha de Ruth

Vitrine Literária Dário Teixeira Cotrim

dariocotrimcultura@gmail.com
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Passeio curto

Veículos

JAC lança versãoaventureira doelétrico E-JS1, para rodar nopisode terra

Marcelo Jabulas

@mjabulas

A eletrificação dos au-
tomóveis tem seguido
umalógicadeaplicação.
São carros que rodam,
dependendo da tecnolo-
gia embarcada, de 200 a
500 km com uma carga
de bateria. Numa conta
de padaria, são autono-
mias que não fogem da
realidade de veículos a
combustão. Quando se
guia um Ford Mustang,
não dá para ir muito
além dos 200 km com
um tanque.

A questão é que o
Fordão pode parar em
qualquer posto de com-
bustível e encher o tan-

que. Já o elétrico depende
de uma tomada. Assim,
mesmo os modelos com
maior autonomia, eles ain-
da são carros prioritaria-
mente citadinos. Ainda
maisnoBrasil,emqueain-
fraestrutura de recarga é
incipiente.

Mas isso não éproblema
para a chinesa JAC. A mar-
ca acaba de lançar no Bra-
sil o E-JS1 EXT, a versão
aventureira de seu peque-
nino elétrico, que estreia
com preço sugerido de R$
174.900.

A versão adiciona adere-
ços que, segundo a marca,
fazem dele um off-road le-
ve, que a JAC explica como
uso em estrada de terra. A
chinesa afirma que a sus-

pensãodocarrinhoficou50
mmmaisalta,comosnovos
pneus de uso misto, assim
comonovasmolaseamorte-
cedores. O pacote é comple-
mentado pelas molduras
plásticas nas caixas e roda,
assimcomonascaixasdear
e adesivos exclusivos.

“Desde a chegada do
E-JS1, sentimos uma prefe-
rência marcante do públi-
co pelo modelo. Mas por
ser essencialmente urba-
no, seu uso acaba sendo
restritivo em pisos aciden-
tados. Por isso criamos es-
sa versão EXT, que con-
templará o cliente que fa-
rá uso de seu modelo tam-
bém em estradas de terra”,
e x p l i c a o p r e s i d e n t e
da JAC, Sérgio Habib.

MOTOR DO E-JS1 EXT

O modelo utiliza a mes-
ma unidade elétrica de 62
cve15,3kgfmdetorque,ali-
mentado por baterias de
30,2 kWh. Para um com-
pacto citadino, a configu-
ração resolve bem, pois a
marca promete autono-
mia de 300 km.

No entanto, para um
carro com proposta “off-
road leve”, que deve ser
algo como ir no sítio e
voltar, talvez ele não se-
ja tão prático. A não ser
que o destino fique per-
to de casa. Afinal, encon-
trar pontos de recarga
nas capitais não é fácil,
imagine numa zona ru-
ral, ou naquela porteira
que leva à cachoeira?

u

MAISCARO–CustandoR$25milamaisqueaversãopadrão,JACafirmaqueoE-JS1EXTteveoconjuntodesuspensãoelevadoparagarantirusodoelétricoemestradasdeterra

175
é o preço cobrado pelo JAC E-JS1 EXT,

que tem o mesmo motor e bateria
da versão citadina, mas custa

R$ 25 mil mais caro

mil reais

JAC MOTORS/DIVULGAÇÃO
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Tabu no clássico
Thiago Prata

@ThiagoPrata7

O meia Lincoln é ex-
pulso ainda no primei-
ro tempo; Celso obriga
Velloso a trabalhar, e
W e l l i n g t o n P a u l o
aproveita o rebote pa-
ra marcar o único gol
do jogo; ao fim do due-
lo, a torcida do Améri-
ca grita “olé” a cada
passe dado por sua
equipe. Esse é o resu-
mo da última vez que
o Coelho superou o
Atlético em embates
válidos pelo Campeo-
nato Brasileiro. Em no-
vembro de 2000, o Al-
viverde ganhou por 1 a
0, no Mineirão.

O que vieram a se-
guir foram seis triun-
fos do Galo e dois em-
pates em clássicos de
cinco edições da Série
A que contaram com a
presença dos rivais:
2001, 2011, 2016, 2018 e
2021 (confira o retros-
pecto mais abaixo).

O início dessa escrita
positiva dos atleticanos
se deu em agosto de
2001, com o gol do ata-
cante Marques, no 1 a 0
para cima do Coelho,
no Independência. E o
mais recente episódio é
a vitória, pelo mesmo
placar,nojogodoturno
da edição deste ano,
com tento anotado por
Dylan Borrero, tam-
bém no Horto.

Já o último triunfo do
América no retrospec-
to geral do confronto
aconteceu no dia 1˚ de
maio de 2016, os 2 a 1 no
Indepa, pela partida de
ida da final do Mineiro.

Para o argentino

Zárate, do Coelho, esses
tabus não influencia-
rão em nada o pensa-
mento do elenco alvi-
verde na busca por um
resultado positivo nes-
te domingo, às 16h, no
Mineirão, pela 30ª roda-
da do Brasileiro.

“O clube tem um obje-
tivo histórico. Não esta-
mos pensando no que
passou. Estamos pen-
sando em conseguir os
três pontos para conti-
nuar no caminho”, afir-
mou o hermano.

O goleiro atleticano
Everson também enxerga

uma história diferente a
cada duelo e espera que o
time alvinegro faça bem o
dever de casa, diante de
sua torcida.

“A gente espera um jogo
muito difícil, um clássico
dentrodonossoEstado.Es-
peramos desempenhar
nosso melhor futebol,
com apoio do nosso torce-
dor. Respeitamos a equipe
do América, que vem fa-
zendoumbomcampeona-
to, sobretudo no segundo
turno.Evamosbuscaravi-
tória que será de suma im-
portânciaparanós”,decla-
rou o arqueiro. (TP)

Esportes

América não vence o Galo há mais de 20 anos pela Série A do Brasileiro
PEDRO SOUZA/ATLÉTICO

ESCRITA–OAmérica não vence oAtlético, empartidas válidas pelo Campeonato Brasileiro, desde 2000, quando ganhou por 1 a 0. De

lá para cá, oGalo levou amelhor emseis jogos e empatou dois. Oúltimo triunfo alvinegro foi no turno da atual Série A, por 1 a 0 (acima)

62
tem o Atlético, líder da atual

edição do Campeonato Brasileiro; o
América, com 38, busca uma vaga

em um torneio sul-americano

pontos

Sem Nacho, o
técnico Cuca pode
dar uma nova
chance a Vargas
entre os 11
principais do
Atlético neste
domingo. No
América, o técnico
Marquinhos
Santos não terá
nenhum desfalque
e pode repetir a
última escalação
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Em nossa coluna de hoje, registramos de ma-
neira especial o elegante enlace de Nadja e Pe-
dro, com flashes atentos de Gui Soares e equi-
pe. A cerimônia seguida de recepção aconteceu
na Paineiras Eventos, em 23 de outubro, onde
uma sofisticada decoração assinada por Sobe-
rano Eventos (Rondnelly e Junior) foi motivo de

inúmeros elogios. O Mix Gourmet Buffet cuidou
divinamente do serviço, os doces foramde Sandra
Jabbur e bolo de Cakelicia by Gian Carlo Barbosa,
que foram um detalhe delicioso e cheio de bom
gosto. O ritmo moderníssimo e animadíssimo do
enlace ficou por conta de Saulo Leony - Orquestra,
Carol Boaventura, Katita e Neto, e ainda o Dj Pablo

Ribeiro (All Black). Nadja usou dois maravilhosos
vestidos Iete David Noivas (primeiro Pronoivas e
segundo Lucas Anderi). A make foi uma responsa-
bilidade de Flávia Fabiane e o buquê de Tassi Cos-
ta Ateliê Floral. Uma noiva simplesmente elegan-
térrima, admirável e merecedora de muitos, mas
muitos aplausos.

Este colunista como casal empresárioKaterine
RamosDantas e BrenoDantas (leia-seNohau)

FabríciaDouradoMaia(umadasprimeirasmodelos
desucessodaQualityModels)comestecolunista

O elegante enlace de Nadja e Pedro

Anoiva comas irmãsAndrea e Patrícia Vilela
comeste colunista e o casal EduardoRizzi e
IvanaAndrade

Priscila Trindade comos noivos, este colunista,
CrislaineRocha eCupertino Júnior

Asmaravilhosas Júlia Guedes e Aiesca Sampaio
comeste colunista, a noiva, Júlia Seabra Pinheiro
e Lucélia Cardoso

“ENTRE ASPAS”- “Bommesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem

se atreve e a vida é muito para ser insignificante”

Nesta foto,
detalhedobolo
(Cakelicia by
GianCarlo
Barbosa), a
sofisticada
decoração
(Soberano
Eventos) e o
segundo
vestidoda
noite
(IeteNoivas -
LucasAnderi)

A emocionante saída dos noivos
Nadja e Pedro comos paisMarcosMaia e
MariaMárcia Bicalho

Giu Martins.com

PedroeNadjacomospaisClaudenorJoãodaCruze
ValdetedaSilvaCruzeairmãRosilvaCruz

Giu Martins

giumartins.com

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9
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